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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika sebagai salah satu bagian dari ilmu pengetahuan, 

merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada semua tingkat pendidikan 

dari jenjang pendidikan rendah sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Dari 

masing-masing jenjang tersebut, banyak siswa yang mengalami kesulitan 

dalam mempelajari matematika, sehingga wajar jika matematika tidak 

banyak disenangi orang, bahkan ada yang merasa takut. 

Proses pembelajaran matematika di Indonesia hingga saat ini pada 

umumnya masih dilakukan dengan cara konvensional. Ciri-ciri dari 

pembelajaran matematika konvensional diantaranya berpusat pada guru, 

guru lebih sering menjelaskan matematika melalui metode ceramah, siswa 

cenderung pasif pertanyaan dari siswa jarang muncul, berorientasi pada 

satu jawaban yang benar, dan aktivitas siswa yang sering dilakukan 

mencatat dan menyalin. 

Dalam pembelajaran matematika dengan cara konvensional, 

penyampaian guru cenderung bersifat monoton, hampir tanpa variasi 

kreatif Apabila siswa ditanya tentang materi yang telah disampaikan guru, 

selalu ada alasan yang dikemukakan, diantaranya matematika sulit, tidak 

mampu menjawab pertanyaan, takut disuruh guru ke depan, dan 
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sebagainya. Siswa langsung menjadikan matematika sebagai sesuatu hal 

yang menakutkan (Suyatno dalam Asmin 2006: 1). 

Adanya gejala matematika phobia (ketakutan anak terhadap 

matematika) yang melanda sebagian besar siswa, dikarenakan siswa hanya 

mengetahui matematika dari suatu penjelasan atau pernyataan seseorang yang 

lebih dewasa dari mereka dan pernah mempelajari matematika. Siswa tidak 

mempelajari matematika dengan seksama, mereka hanya mempelajari secara 

sepintas tanpa mengetahui makna yang termuat di dalam materi yang 

dipelajarinya. sehingga anggapan bahwa matematika itu sulit dengan mudah 

diterima begitu saja oleh siswa (Syarien dalam Asmin 2006: 1). 

Prestasi siswa Indonesia pada mata pelajaran matematika selama ini 

belum menggembirakan baik secara nasional maupun internasional. Tujuh tahun 

yang lalu Third International Mathematics and Science study (TIMSS), 

melaporkan bahwa rata-rata skor matematika siswa Indonesia jauh di bawah 

rata-rata skor matematika siswa internasional dan berada pada rangking dari 38 

negara. 

 Rendahnya prestasi matematika siswa menurut hasil survei IMSTEP-

JICA di kota Bandung adalah karena dalam proses pembelajaran matematika 

guru umumnya terlalu berkonsentrasi pada latihan menyelesaikan soal. Dalam 

kegiatan pembelajaran, guru biasanya menjelaskan konsep secara informatif 

memberikan contoh soal, dan memberikan soal-soal latihan. Guru merupakan 

pusat kegiatan, sedangkan siswa selama kegiatan pembelajaran cenderung pasif 



3 
 

Siswa hanya mendengarkan, mencatat penjelasan dan mengerjakan soal. Dengan 

demikian pengalaman belajar yang telah mereka miliki tidak berkembang. 

Kesulitan pada matematika disebabkan karena pembelajaran matematika 

kurang bermakna, siswa masih belum aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga pemahaman siswa tentang konsep matematika sangat lemah. Hal ini 

terjadi karena pembelajaran matematika pada saat ini pada umumnya siswa 

menerima begitu saja apa yang disampaikan guru. Padahal pada umumnya 

siswa telah mengenal ide-ide matematika sejak dini. Siswa memiliki 

pengalaman belajar, sehingga siswa mempunyai kemampuan untuk 

berkembang. Dengan demikian, pembelajaran di sekolah akan lebih 

bermakna jika guru mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman yang telah 

dimiliki siswa (Rahmah Johar 2003: 3). 

 Tujuan pembelajaran matematika di sekolah dalam kurikulum tingkat 

satuan pendidikan, meliputi :  

1. memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien,  dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2. menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 
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4.  mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5.  memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah 

(Idris, 2007 : 2). 

Dengan demikian, matematika sebagai bagian dari kurikulum 

pendidikan, memainkan peranan strategis dalam peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Melihat peranan matematika yang sangat penting 

dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka diperlukan 

suatu upaya untuk peningkatan kualitas pembelajaran matematika. 

Salah satu materi pelajaran di Sekolah Dasar yang dianggap sukar 

oleh siswa adalah materi bangun ruang.  Pada materi ini, kebanyakan siswa 

cenderung hanya menghafal, dan tidak mengetahui makna apa yang telah 

dipelajarinya. Misalnya pada pokok bahasan bangun ruang, siswa 

menghafal jumlah rusuk, jumlah sisi sedangkan siswa belum begitu paham 

bagaimana menggambarkan bangun ruang tersebut. 

Dalam pembelajaran konvensional, media yang digunakan dalam 

pembelajaran berkisar pada bangun datar, benda yang ada di ruang kelas, dan 

contoh-contoh yang ada pada buku paket matematika yang digunakan. Dalam 

pembelajaran tersebut, guru merupakan subyek utama dalam proses 

pembelajaran. Dimulai dari guru menjelaskan materi yang diajarkan dengan 

mengunakan contoh bangun ruang, kemudian siswa diminta untuk 
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menyebutkan benda di kelas yang bentuknya seperti bangun yang telah 

dicontohkan tadi, sehingga guru menjelaskan ciri-ciri bangun ruang, sifat-

sifat, dan jaring-jaring bangun ruang tersebut. Sehingga selama pembelajaran 

siswa menerima suatu materi yang sudah jadi, siswa tidak ikut berfikir dan 

menggunakan pengalaman belajarnya. Di akhir pembelajaran, hasil kerja 

siswa sebatas mengenal bangun ruang yang telah dipelajarinya, serta 

mengetahui sifat dan jaring-jaring dalam bentuk suatu model gambar. 

 Di sisi lain menurut Sembiring dalam Zulkardi (2006: 2), 

pembelajaran melalui Pendekatan Metematika Realistik Indonesia (PMRI) 

merupakan salah satu teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika 

yan dikembangkan di Indonesia. Teori Pendidikan Matematika Realistik ini 

pertama kali diperkanalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 

oleh institut Freundenthal. Teori ini mengacu pada pendapat Freudenthal 

bahwa matematika harus dikaitkan dengan realita dan matematika merupakan 

aktivitas manusia. Manusia harus diberi kesempatan untuk menemukan 

kembali ide dan konsep matematika dengan bimbingan orang dewasa. 

 Dalam pembelajaran dengan menggunakan PMRI siswa langsung 

dihadapkan dengan benda nyata, dimana seorang guru bukan pelaku utama 

dalam pembelajaran tetapi sebagai pembimbing motivator. Dalam 

pembelajaran sepenuhnya kativitas didalam kelas oleh siswa. Siswa dibawah 

bimbingan guru diminta untuk menemukan sendiri penyelesaian dari 

permasalahan yang ada dihadapannya. Siswa diberi media pembelajaran yang 

ada di kehidupan sehari-hari, kemudian siswa diminta untuk melakukan 
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aktivias berdasarkan pengalaman yang mereka miliki dibawah bimbingan 

guru, serta menyimpulkan apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga diakhir 

pelajaran siswa mampu menyimpulkan sendiri bagaimana cara mengenal 

bangun ruang dan guru hanya menguatkan pernyataan-pernyataan dari siswa. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada semua 

tingkat pendidikan akan tetapi dalam setiap tingkat pendidikan 

ditemukan banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar 

matematika 

2. Kualitas pembelajaran matematika di kelas dengan cara konvensional 

tergolong rendah, karena pembelajaran matematika kurang bermakna. 

Siswa masih belum aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

pemahaman siswa tentang konsep matematika sangat lemah. 

3. Prestasi matematika siswa Indonesia belum menggembirakan, rata-rata 

skor matematika siswa Indonesia jauh di bawah rata-rata skor 

matematika siswa internasional. Hal itu dikarenakan dalam proses 

pembelajaran matematika guru umumnya terlalu berkonsentrasi pada 

latihan menyelesaikan soal. 

4. Kemampuan guru dalam mengelola kelas selama proses pembelajaran 

matematika tergolong masih rendah, rata-rata guru masih sebagai pusat 

dalam kegiatan pembelajaran. 
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5. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika pokok bahasan bangun 

ruang di Sekolah Dasar melalui cara konvensional masih kurang. 

Aktivitas siswa rata-rata mendengarkan, mencatat dan mengerjakan apa 

yang diperintahkan oleh guru. 

6. Pembelajaran dengan mengggunakan pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia (PMRI) sebagian besar aktivitas yang ada dalam 

pembelajaran dilakukan oleh siswa. Akan tetapi sebagian besar sekolah 

di Indonesia belum menerapkan pembelajaran matematika dengan 

pendekatan PMRl. 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah, dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini 

dibatasi hal-hal sebagai berikut : 

1. Rancangan pembelajaran matematika yang diterapkan adalah 

dengan PMRI. 

2. Aktivitas siswa dibatasi pada aktivitas maju kedepan, 

mengerjakan PR, aktivitas bertanya tentang hal-hal yang belum 

jelas dan aktivitas siswa dalam mengemukakan ide. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah-masalah diatas, penulis menarik suatu 

rumusan masalah yang akan menjadi focus dalam penelitian. Adapun 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  
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1. Dengan menggunakan metode pembelajaran Pendekatan Matematika 

Realistic Indonesia adakah peningkatan aktivitas siswa mencapai 65% 

selama proses pembelajaran ? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran 

dengan menggunakan Pendekatan Matematika Realistic Indonesia 

mencapai 65%? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam 

pembelajaran bangun ruang di Sekolah Dasar melalui pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI), serta untuk mengetahui bahwa 

dengan pendekatan matematika realistik indonesia dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa mencapai 65%. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat rnemberikan manfaat yaitu : 

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan memberikan gambaran 

nyata bagi guru, dan calon guru mengenai aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran matematika dengan pendekatan PMRI. 

2. Dengan mengetahui aktivitas siswa selama proses pembelajaran, maka 

guru yang akan melaksanakan pembelajaran matematika dengan 

pendekatan PMRI dapat mengantisipasi aktivitas siswa yang tidak 

diinginkan serta menentukan solusi untuk mengatasi hat tersebut. 

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti pemula lainnya dalam 

melakukan penelitian. 
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